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Tarkistus 1
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen vuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen vuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Or. en

Tarkistus 2
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että viranomaisella on 
olennainen rooli Euroopan 
rahoitusjärjestelmän yhteisen valvonta- ja 
sääntelyjärjestelmän edistämisessä, jotta 
voidaan varmistaa rahoitusvakaus, 
paremmin integroidut, tehokkaammat ja 
turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä 
kuluttajansuojan korkea taso unionissa 
edistämällä tavara- ja 
rahoituspalvelumarkkinoiden 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 3
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
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1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa rahoitusjärjestelmän 
vastuuta pyrittäessä vastaamaan 
kestävyyshaasteisiin ja varmistamaan, että 
unioni täyttää ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen puitteissa tehdyn 
Pariisin sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa; korostaa viranomaisen 
tärkeää roolia ympäristöön, sosiaalisiin 
seikkoihin ja talouden ohjaukseen 
liittyvien tekijöiden integroimisessa 
sääntely- ja valvontakehykseen sekä 
pantaessa liikkeelle ja ohjattaessa 
yksityisen pääoman virtoja kestäviin 
investointeihin; korostaa siksi, että 
tarvitaan riittävästi resursseja valvomaan 
tapaa, jolla rahoituslaitokset ja 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
panevat tätä kehystä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 4
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että tehtäviään 
hoitaessaan viranomaisen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota sen varmistamiseen, 
että noudatetaan unionin oikeutta, 
kunnioitetaan suhteellisuusperiaatetta ja 
noudatetaan sisämarkkinoiden 
perusperiaatteita;

Or. en

Tarkistus 5
Csaba Molnár
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Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa tarvetta kohdentaa 
viranomaiselle riittävästi rahoitusta ja 
resursseja, jotta se voi täyttää tehtävänsä 
johdonmukaisesti, riippumattomasti ja 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 6
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa avoimen, tehokkaan ja 
riippumattoman hallinnon merkitystä 
kaikkien unionin virastojen ja koko 
unionin kannalta; muistuttaa pyöröovi-
ilmiöihin kuuluvien tilanteiden 
aiheuttamasta eturistiriitaongelmasta ja 
korostaa, että näiden kysymysten 
käsitteleminen edellyttää yhtenäistä 
oikeuskehystä;

Or. en

Tarkistus 7
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että viranomaisen olisi 
pitäydyttävä ainoastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa 

2. tähdentää, että viranomaisen olisi 
pitäydyttävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja 
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tehtävissä ja toimeksiannossa samalla kun 
se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät 
hoidetaan kokonaisuudessaan ja 
määräajassa;

toimeksiannossa ja hyödynnettävä niitä 
täysin samalla kun se pitää huolen siitä, 
että kaikki tehtävät hoidetaan 
kokonaisuudessaan ja määräajassa;

Or. en

Tarkistus 8
Markus Ferber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että viranomaisen olisi 
pitäydyttävä ainoastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa 
tehtävissä ja toimeksiannossa samalla kun 
se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät 
hoidetaan kokonaisuudessaan ja 
määräajassa;

2. tähdentää, että viranomaisen olisi 
pitäydyttävä ainoastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa 
tehtävissä ja toimeksiannossa samalla kun 
se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät 
hoidetaan kokonaisuudessaan ja 
määräajassa, eikä se saa koskaan pyrkiä 
ylittämään toimeksiantonsa mukaisia 
valtuuksia; korostaa, että keskittyminen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
osoittamaan toimeksiantoon johtaa 
resurssien tehokkaampaan ja 
vaikuttavampaan käyttöön;

Or. en

Tarkistus 9
Markus Ferber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että 
suhteellisuusperiaatteen olisi oltava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen työn 
johtava periaate;

Or. en
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Tarkistus 10
Markus Ferber

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
aikaisemmin joskus tehnyt yksipuolisesti 
päätöksiä, joiden voitaisiin katsoa 
menevän sen toimeksiantoa pitemmälle1 a;
_________________
1 a Esim. unionin lainsäädäntövallan 
käyttäjän aikatauluttamien MiFID II -
arviointikertomusten lykkääminen.

Or. en

Tarkistus 11
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että koska viranomaisen 
toiminnan painopiste on enenevässä 
määrin siirtymässä sääntelytehtävistä 
unionin oikeuden täytäntöönpanon 
valvontaan ja soveltamiseen, sen 
talousarvio ja henkilöresurssit olisi 
kohdennettava sisäisesti uudelleen;

3. toteaa, että viranomaisen työmäärä 
kehittyy jatkuvasti ja sisältää sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden 
täytäntöönpanon valvontaa ja 
soveltamista; toteaa, että tämän 
kehityksen helpottamiseksi budjetti- ja 
henkilöstöresursseja on kohdennettu 
sisäisesti uudelleen;

Or. en

Tarkistus 12
Csaba Molnár
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa EU:n 
erillisvirastoista varainhoitovuodelta 
20181 a todetaan, että viranomainen 
käyttää tietotekniikan alan yritysten 
kanssa tehtäviä sopimuksia, jotka on 
muotoiltu siten, että ne voisivat merkitä 
vuokratyövoiman käyttöä selkeästi 
määriteltyjen tietoteknisten palvelujen tai 
tuotteiden tarjoamisen sijasta; toteaa, että 
tämä ei vastaa unionin sosiaali- ja 
työllisyysasioissa soveltamia sääntöjä; 
kehottaa viranomaista siksi 
varmistamaan, että sopimuksissa 
vältetään kaikkia epäselvyyksiä, sekä 
huolehtimaan siitä, että niissä 
noudatetaan unionin sosiaali- ja 
työllisyysasioissa antamia sääntöjä;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2
018_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 13
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tiedustelee, riittävätkö 
viranomaiselle kohdennetut resurssit 
mahdollistamaan sen, että se täysin 
suorittaa sille osoitetut lisääntyvät 
tehtävät erityisesti arvopaperistamisen, 
uuden esiteasetuksen ja 
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rahamarkkinarahaston aloilla, joilla 
työmäärä on lisääntynyt mutta joille ei ole 
osoitettu uutta henkilöstöä; 
kyseenalaistaa sen, onko 
vuokratyövoiman ja ulkoisten konsulttien 
käyttäminen pitkällä aikavälillä parempaa 
resurssien käyttöä kuin oman henkilöstön 
määrän lisääminen;

Or. en

Tarkistus 14
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että mittakaava- 
ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) eivät 
käyttäneet yhteisiä hankintamenettelyjä 
riittävästi; kehottaa viranomaista 
lujittamaan yhteistyötä EPV:n kanssa 
ydintoimintoihin liittymättömien 
hallinnollisten tukipalvelujen ja 
toimitilojen hallintapalvelujen osalta;

4. pitää valitettavana, että mittakaava- 
ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, kun päätettiin, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) eivät 
käytä yhteisiä hankintamenettelyjä 
viraston toimipaikan siirtyessä Lontoosta 
Pariisiin; kehottaa viranomaista 
mahdollisuuksien mukaan lujittamaan 
yhteistyötä EPV:n kanssa ydintoimintoihin 
liittymättömien hallinnollisten 
tukipalvelujen ja toimitilojen 
hallintapalvelujen osalta;

Or. en

Tarkistus 15
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että mittakaava- 4. pitää valitettavana, että mittakaava- 



PE644.880v01-00 10/15 AM\1194419FI.docx

FI

ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) eivät 
käyttäneet yhteisiä hankintamenettelyjä 
riittävästi; kehottaa viranomaista 
lujittamaan yhteistyötä EPV:n kanssa 
ydintoimintoihin liittymättömien 
hallinnollisten tukipalvelujen ja 
toimitilojen hallintapalvelujen osalta;

ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) eivät 
käyttäneet yhteisiä hankintamenettelyjä 
riittävästi; kehottaa viranomaista 
lujittamaan yhteistyötä EPV:n kanssa 
ydintoimintoihin liittymättömien 
hallinnollisten tukipalvelujen ja 
toimitilojen hallintapalvelujen osalta; 
ehdottaa tarkastuksen suorittamista, kun 
kaikki muuton kustannukset ja 
seuraukset ovat selvillä, jotta voidaan 
yksilöidä parhaat käytännöt ja alat, joilla 
on parantamisen varaa;

Or. en

Tarkistus 16
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot 
katsovat, että niiden maksuosuus olisi 
palautettava niille; kehottaa komissiota 
ratkaisemaan tämän ongelman;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia Poistetaan.
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talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot 
katsovat, että niiden maksuosuus olisi 
palautettava niille; kehottaa komissiota 
ratkaisemaan tämän ongelman;

Or. en

Tarkistus 18
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että niiden maksuosuus olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän ongelman;

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että niiden maksuosuus olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota hyväksymään, 
että tulevat talousarvion ylijäämät 
palautetaan jäsenvaltioille niiden 
maksuosuuksia vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 19
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että niiden maksuosuus olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän ongelman;

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että niiden maksuosuus olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota löytämään 
tasapainoisen ratkaisun;

Or. en
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Tarkistus 20
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää; 
katsoo, että näitä ylijäämiä ei pitäisi 
käyttää muiden toimintojen 
rahoittamiseen.

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää;

Or. en

Tarkistus 21
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää; 
katsoo, että näitä ylijäämiä ei pitäisi 
käyttää muiden toimintojen 
rahoittamiseen.

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää; 
katsoo, että näiden ylijäämien olisi oltava 
tilapäisiä eikä niitä pitäisi käyttää muiden 
toimintojen pysyvään 
ristiinrahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 22
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Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää; 
katsoo, että näitä ylijäämiä ei pitäisi 
käyttää muiden toimintojen 
rahoittamiseen.

6. panee merkille, että 
luottoluokituslaitosten ja 
kauppatietorekisterien rekisteröintiin, 
sertifiointiin ja valvontaan liittyvistä, 
näiden organisaatioiden suorittamista 
maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylijäämää; 
katsoo, että nämä ylijäämät olisi 
palautettava jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 23
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tervetulleena viranomaisen 
heinäkuussa 2019 esittämää raporttia, 
jossa esitettiin alustavat tulokset 
moninkertaisia lähdeveron palautuksen 
järjestelyjä koskevasta tutkimuksesta ja 
jolla vastattiin Euroopan parlamentin 29. 
marraskuuta 2018 esittämään 
päätöslauselmaan 2018/2900 (RSP), jossa 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
pyydettiin tekemään selvitys sellaisista 
järjestelmistä kuin cum ex ja cum cum; 
pitää edelleen tervetulleena, että 
viranomaisen hallintoneuvosto on 
hyväksynyt muodollisen tutkimuksen 
käynnistämisen ESMA-asetuksen 22 
artiklan 4 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 24
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tervetulleena, että 
viranomainen aikoo tutkia 
osinkokeinotteluun perustuvia 
kaupankäyntijärjestelmiä, kuten cum ex 
tai cum cum; kannustaa viranomaista 
tekemään tämän tutkimuksen perusteella 
konkreettisia johtopäätöksiä, jotta 
lopetetaan meneillään olevat ja estetään 
tulevat käytännöt, jotka uhkaavat unionin 
rahoitusmarkkinoiden eheyttä;

Or. en

Tarkistus 25
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää tervetulleena sidosryhmien 
kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjojen 
julkaisemista Euroopan 
oikeusasiamiehen pyytämällä tavalla1 a; 
kehottaa viranomaista noudattamaan 
Euroopan oikeusasiamiehen suositusta, 
jonka mukaan sen on sisällytettävä 
yleisölle annettaviin tietoihin ilmoitus 
siitä, onko tietystä sidosryhmien kanssa 
järjestetystä tapaamisesta olemassa 
yksityiskohtainen pöytäkirja ja olisiko se 
siten asiakirjoihin tutustumista koskevan 
oikeuden piirissä sillä edellytyksellä, että 
sen sisältö ei ole kaupallisesti 
arkaluonteista;
_________________



AM\1194419FI.docx 15/15 PE644.880v01-00

FI

1 a 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/de
cision/en/122163

Or. en

Tarkistus 26
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa viranomaista 
noudattamaan suhteellisuusperiaatetta 
asianmukaisesti päivittäisessä työssään, 
myös ottamalla kuulemisissaan 
yhdenvertaisesti huomioon erikokoisten 
toimijoiden panoksen sekä panemalla 
merkille pienten toimijoiden tarpeet 
suuntaviivoissaan sekä kysymyksissään ja 
vastauksissaan; on huolissaan siitä, että 
luottoluokituslaitoksia koskevan 
asetuksen valvontasäännösten 
täytäntöönpano suuntaviivoilla sekä 
kysymyksillä ja vastauksilla saattaa 
ylikuormittaa pienempiä toimijoita ja 
siten vähentää kilpailua markkinoilla1 b;
_________________
1 b Creditreform Rating AG:n saaman 
palautteen pohjalta.

Or. en


